Haarby Tennisklub Beretning torsdag d. 30/3 2017.

Først. – Hjertelig velkommen.

Så er der gået endnu et år i vores Tennisklub og det er med en vis fornøjelse, jeg
som formand skuer tilbage på den tid og sommer som er gået, vi har som sædvanligt
haft masser af plads og fine baner, at dyrke vores sport på.
Bestyrelsen, håber at alle medlemmerne har læst den udsendte skrivelse, angående
klargøring af banerne d. 1. april, start kl. 9, så vi igen i år får nogle dejlige baner, at
spille på.
Bestyrelsen har også vedtaget, at kontingentet for 2017 forbliver uændret altså, som
2016 samt reglen om ½ kontingent, det første år.
Vores mandags Cup kører jo bare derud af, det er altid nogle sjove og dejlige timer,
kaffe, kage og tennis passer åbenbart fint sammen, Margit styrer dette og en
fuldstændig uforståelig point-tavle for andre end Margit, men det virker, så tak.
Klubturneringen er ved at være kørt fint ind, syntes vinderne, vi andre må bare
hænge på og håbe, men vores tid kommer nok, så meld jer endelig igen i år, alle får
jo mindst 2 kampe, så det er bare at klø på.
Vi har sidste år holdt et senior/motionist træf d. 21/7 spilletid kl. 10-14, det er en
tennis sammenkomst, som afvikles af forskellige klubber på Fyn, der var 24 spillere,
til morgenkaffe og tennis, vi havde høj sol, så dagen blev en rigtig succes, vi fik da
også ros for arrangementet og det er jo altid rart.
Vi har som sædvanligt gratis onsdagstræning for senior kl.1830- 20 - træner er Rene,
junior samt begynder voksen træningen er fra 1730-1830, ved Bjarne.
Bestyrelsen går med tanker om, at få et samarbejde i gang med Assens Tennisklub,
om søndags Tennis for interesserede, ”måske en slags klub mod klub turnering” så
man kan prøve at spille mod andre, Jørgen arbejder med dette – Vi har jo i forvejen
et fint samarbejde med Assens Tennis indendørs i Ebberup, vi er også enige om, at

man kan deltage i hinandens åbenhus tennis, onsdag i Assens og mandag hos os. -Og når jeg nu er nået til indendørs tennis, ser vores minitennis i Haarby hallen ud til
at være rigtigt godt besøgt, hvilken er meget glædeligt.
De fleste af vores sponsorer har igen i år, velvilligt stille op og fornyet deres
kontrakter, nogle takkede nej, men andre kom til, så det ser ganske fint ud, så stor
tak fra bestyrelsens, til vores sponsorer, så en opfordring -- se vores sponsor tavle og
støt dem – også en tak fra bestyrelsen til Vagn, som sender regningerne og styrer
kontakten samt tak til de medlemmer/bestyrelsen som har skaffet nye sponsorer og
sørget for at skubbe lidt til dem, som var i tvivl om en fornyelse – I den anledning, vil
klubben afholde en sponsor dag, det bliver lørdag d.10/6 – 2017 fra kl. 10-13, så vi
håber på godt vejr samt et pænt fremmøde.
Jeg har på vegne af klubben, været til møde med Fyns Tennis Union i Middelfart, det
lader nu til, at man har fundet frem til en kredsopdeling af Fyn, som er til at arbejde
med, før var det alle klubberne under FTU 32 klubber, til sammen møde, det var
ganske enkelt for stort, vi hører nu til kreds Vestfyn. (kommunerne Assens,
Middelfart) her er følgende Tennisklubber præcenteret, -- Assens, Ejby, Glamsbjerg,
Haarby, Middelfart, Strib, Vissenbjerg og Aarup. -- Det var et opløftende tiltag fra
FTU. – og det resulterede da også i, at vi var nogle klubber som aftalte, at vi skulle
tale lidt mere sammen angående gensidige besøg/måske en slags holdkamp. – I vil
høre nærmere om dette.
FTU. Ville også gøre mere for at informere bedre om holdkampe i deres regi,
holdstørrelser osv. – Under bordet rundt, havde næsten alle klubber, samme
problem, manglende trænere, ungdom og et medlemstal, som er stangnerende –
det er så godt som alle tennis klubber og andre idrætsforeninger, som slås med
dette problem.
Men, for der jo som reglen altid et men, Bestyrelsen tog sidste år nogle tiltag for at
øge tilgangen af nye medlemmer, desværre uden den helt store succes, men vi
prøver igen i år, sidst på sommeren og henover vinteren, har vi/bestyrelsen fået
kontakt til skolerne i Gummerup og Køng, der er blevet lagt nogle introduktions
skrivelser om vores klub, så nu må vi se om det giver resultat, -- jeg vil dog lige
nævne, at der har været en vis interesse for vores minitennis, så nu må vi se om det
bærer frugt, Haarby skolen får ny skoleinspektør Ole Mortensen, han tiltræder 1.

august på skolen, så vi vil nok tage kontakt til ham hen over vinteren, om et
samarbejde, men han skal dog lige komme på plads, før vi kontakter ham.
Men det som jo trods alt kan undre en er, at Haarby efterskole år efter år, melder sig
ind og bruger vores baner, Blandt andet i forbindelse med den nye skolereform,
hvor der er krav om mere motion i skoledagen og vi er glade for at havde skolen og
eleverne som medlemmer. Så det må på en eller anden måde, - vi har ikke fundet
den måde endnu - være muligt også at få Haarby skole gjort interesseret.
Vi har også igen haft besøg af Brian B. Madsen fra Assens kommune, det blev til en
fin snak og bestyrelsen fornemmer en god kemi. – Og jeg ved at Tonny har god
kontakt til Brian, så kontakten er i sikker hænder.
I år bliver Fyns Mesterskaberne i udendørs Tennis afholdt af Faaborg Tennis klub,
der er også en motionist række, jeg vil opfordre til deltagelse, vi kan sagtens være
med. – Der kommer mere om dette, under indkomne forslag.
Jeg deltog selv i indendørs Mesterskaberne i Marielysthallerne, der var ikke den
store præmiehøst, men det var en oplevelse alligevel. – men jeg kunne bare
konstatere, hvor meget det betød, at spille på rigtige indendørs baner, i forhold til
vores baner i Ebberup. – Lasse har foreslået, at bestyrelsen arrangerer en studietur,
så vi kan se hallerne og måske leje nogle timer så vi kan prøve deres baner. Men det
vil være et spørgsmål om medlems interesse. Opslag vil følge.
Jeg vil dog ikke her til slut - undlade - at gøre opmærksom på, at vi havde en
storslået præmieoverrækkelse og vandre pokal aften, der blev næsten grædt, når
vinderne fik hængt deres medaljer om halsen, dog mest af dem som ikke fik, men
det var ikke noget, som et glas rødvin en øl samt diverse snack, ikke kunne dulme,
det var en rigtig hyggelig aften.
Til sidst vil jeg bare og det tror jeg godt jeg kan, på vegne af medlemmerne tillade
mig, at takke bestyrelsen for deres arbejde for vores klub, samt ønske alle i Haarby
Tennisklub et forrygende 2017 Tennis år.

Bjarne Gadebusch.

